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Innkalling til møte i StudentWebgruppen 8. oktober 2014 

 

 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 8. oktober 2014 

 
 
2. Gjennomgang av tekster 

 
a. Vurder hvilke adressefelt og ledetekster som er nødvendig på siden Min 

profil 
b. Gå gjennom tekster og finn ut hvilke tekster hvor dere tror dere ikke kan 

bruke en fellestekst. Kom med forslag til tekst, slik at de andre 
institusjonene kan vurdere om teksten kan passe. Begrunn hvorfor det ikke 
er mulig med felles tekst. 

 
 
3. Innkomne ønsker 

 
a. Ønske om modulvalg for å styre knappen "Ta emne på nytt" på siden 

Mine resultater 
b. Ønske om å bytte rekkefølge i venstremenyen, slik at Aktive emner 

kommer før Mine resultater 
 
 

4. Eventuelt 
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FS-14-100 
 

Referat 
 

 Møte i Studentwebgruppen 8.10.2014 
  

Til stede: 
 

Sven Erik Sivertsen, NTNU 

Lena Finseth, UiO 

Øystein Ørnegård, UiB 

Sara Nustad Mauland, UiS 

Nina Hafstad, HiL 

Myriam Jensvold Massaoud, HiOA 

Gro Strand, HiSF 

Anne Lise Møllmann, HiST 

Rigmor Øvstetun, HiG 

Matja Puzar, USIT 

Jon Kleiser, USIT 

Stig Benserud, USIT 

Marius Fossum, USIT 

Kathy Foss Haugen, USIT 

 

 

Forfall: 
 

Geir Vangen, USIT 

Birthe Gjerdevik, UIB 

Vibeke Braaten, UiO 

 

 

 

Referent: Kathy Foss Haugen 

Dato: 8.10.2014 

Sist endret: 10.10.2014 
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 Dagsorden 
 

1. Godkjenning av referat fra 18. juni 2014 
 

2. Demo av det som til nå er utviklet av StudentWeb 3 
 

3. Testing av StudentWeb3 
 

4. Innkomne ønsker 
 

5. Eventuelt 
 
 
 
 

1 Godkjenning av referat fra 18. juni 2014 

 
 Referatet ble godkjent. 
 
 
 
2 Demo av det som til nå er utviklet 

 
Det som til nå er utviklet ble vist frem. 
 
Innlogging 
Det er laget løsning for innlogging via ID-porten. For at løsningen så mangler det sertifikater. 
Det jobbes med en løsning slik at alle som driftes av USIT kan benytte ett sertifikat. De som 
drifter selv må ha eget. Det må sendes ut informasjon om anskaffelse av sertifikat til de som 
drifter selv. 
 
Semesterregistrering 
 Rettighet og plikter 

 Vi må se på teksten «Alt må bekreftes» 

 Studenten må få beskjed om når knappen for å gå videre blir klikkbar 

 Mer luft mellom enkelte av tekstene 
 

Oppdater og bekreft 

 Endre navn til utdanningsplan 

 Endre overskrift i pop-up for å redigere undervisningsmelding til 
«Detaljer om undervisning» 

 Hvis en student velger å slette emne fra planen, så må meldingen si at 
«slette emne fra planen» 

 Dersom det ikke er noen emner å legge til fordi det ikke finns noen 
valgbare, så skal det stå «Det er ingen valgbare emner». Nå står det 
«Legg til emne:» 

 
Min profil 

 Vi diskuterte c/o feltet. Til neste møte må alle se på hvilke adressefelt 
en trenger, for studentene registrerer mye forskjellig i dem, blant annet 
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navnet sitt. Vi kan vurdere om navnet blir vist frem over adressen for å 
tydeliggjøre at de ikke skal skrive inn navnet. 

 Det skal ikke være knapp for kopiere hjemstedsadresse til 
semesteradresse, dersom hjemstedsadressen ikke skal vises frem.  

 Spørsmål om bibliotek og samtykke skal bytte plass 

 For samtykke til resultatoverføring så skal teksten endres til «.. mend 
andre norske læresteder». 

 Flytte feltet for kontaktperson lenger opp, slik at ikke studentene tror 
det er kontaktperson for spesialtilpasning. 

 Dersom en student svarer ja på ønske om spesialtilpasning så skal det 
vises frem en tekst om at dette ikke er en søknad. 
 

Når en student er ferdig med semesterregistreringsseksvensen, så skal det sendes ut en 
kvitteringsepost med samme tekst som på kvitteringssiden. Det bør også sendes ut 
varselmelding til studenter om at sekvensen ikke er fullført, slik at de ikke tror at de er ferdige. 
 
Semesterregistrering for studenter uten utdanningsplan 

 I semesterregistreringssekvensen så skal det være følgende rekkefølge: Min profil, 
Aktive emner, spørreskjema. 

 
Saksbehandler innlogging 

 Det bør vises frem grafisk om saksbehandler har logget inn som student med eller 
uten oppdateringsrettigheter. 

 
Aktive emner 

 Vise X sp i stedet for ikon  

 Det kom ønske at det for det enkelte emne også ble vist frem eventuelle 
vektingsreduksjoner. Dette er meget komplisert, og vanskelig å få riktig.  

 Ikke vise frem meldinger angående årsaker for at studenten ikke kan melde seg når det 
finnes en melding. 
 

Betaling 

 Vis frem alle detaljer på en faktura dersom det kun finnes en faktura. 

 Informasjonen om KID, kontornr og beløp må komme tydeligere frem. 

 Vis frem navn på fakturatypen og ikke bare fakturanr. 

 Er det nødvendig å vise frem detaljkoden? 
 
PhD 

 PhD bør skrives på samme måte alle steder. Vi må sjekke hva som er korrekt 
stavemåte. 

 Bør det endres fra Utdanningsplan til Opplæringsdel? Doktorgradsgruppen har møte 
mandag 13. oktober, så denne gruppen bør vurdere det. 

 
Det kom spørsmål om det kommer endringer i studierettskrav og kriterier for å melde seg. 
Dette er regler som er grundig diskutert tidligere. Det skal ikke være endringer i dette i forhold 
til dagens StudentWeb. 

 
 
Deltakerne er svært fornøyde med ny StudentWeb. Det en oversiktlig, luftig og ren i designen.  
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3 Testing av StudentWeb3 

 
StudentWeb3 er snart klar for pilottesting. Det hadde vært en fordel om en kunne starte 
med institusjoner som ikke har kompliserte oppbygginger av studiene, og at fikk testet 
semesterregistrering med få institusjoner. Planen er at de aller fleste institusjoner skal 
over på ny StudentWeb i løpet av våren 2015. Det som gjenstår for at UiO skal kunne 
bruke ny StudentWeb er løsning for innlevering av masteroppgaver til vitenarkivet. 
Løsningen for dette skal snart påbegynnes, slik at UiO kan gå over i løpet av høsten 
2015.  
 
Høgskolen i Gjøvik og Høgskulen i Sogn og Fjordane har sagt at de er interessert i være 
piloter.  
 
Alle demobaser skal oppgraderes og det legges ut ny versjon av StudentWeb3, slik at 
institusjonene kan teste. 
 
Det skal også foretas brukertesting av FSAT i november 2014. Det skal plukkes ut 6 – 8 
studenter som tester den nye applikasjonen. Det ble laget et testopplegg i 2010 i 
forbindelse med at Netlifes brukertesting. Vi gjenbruker aktuelle deler av dette 
opplegget. 
 

4 Innkomne ønsker 

 
Nøkkel Ønske Kommentar 

STWJS-
363 

Rettigheter og plikter: Endre tekst på 
check-bokser 

Agenda på neste møte er 
tekster, slik at denne saken tas 
da. 

STWJS-
408 

Ønske om å kunne angi retur-url Dette kan være aktuelt for 
flere institusjoner. FSAT ser 
på forslag til løsninger. 

STWJS-
459 

Vurderingsmelding til privatistemner - 
med studentgrunnlag, uten studierett 

Det skal endres slik at 
studenter med 
studentgrunnlag, uten gsk, 
ikke skal få melde seg som 
privatist. Løsningen skal først 
lages i 2015. 

STWJS-
464 

Ønske fra HiNT om registrering av 
kontonr 

FSAT skal vurdere 
arbeidsomfanget, og HiNT må 
oppgi hvor mange studenter 
dette gjelder for.  

 
  

https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-363
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-363
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-408
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-408
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-459
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-459
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-464
https://utv.uio.no/jira/browse/STWJS-464
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5 Eventuelt 

 
Det kom innspill fra UiO om behov for lokale tekstkoder for å kunne tilpasse tekstene 
til institusjonens rutiner og reglementer. Det er så langt ikke laget mulighet for lokale 
tekster i StudentWeb3. NetLife har i brukertestingen i 2010 og design for 
utdanningsplaner skrevet at tekstene må sees på helthetlig, de må være korte, presise og 
gjennomarbeidet. Det må være gode tekster på bokmål, nynorsk og engelsk. Tekstene 
må kontinuerlig forbedres. StudentWebgruppen har tidligere arbeidet med tekster, men 
har utsatt det til applikasjonen var mer ferdig og en kunne se skjermbildene. 
Hovedtema på neste møte blir tekster. Vi skal da gå gjennom alle tekster, og 
institusjonene må identifisere hvilke tekster hvor det er behov for lokal tilpasning og 
begunne hvorfor det er ikke er mulig med felles tekst. 
 
Neste møte holdes i Forskningsveien 3b. onsdag 26. november kl 10 – 15. 
 
 
Huskeliste til neste møte: 

 Vurder hvilke adressefelt og ledetekster som er nødvendig på siden Min profil 

 Gå gjennom tekster og finn ut hvilke tekster hvor dere tror dere ikke kan bruke 
en fellestekst. Begrunn hvorfor det ikke er mulig med felles tekst. 
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